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Sprawozdanie roczne 

z działalności Zarządu SNPL 
(październik 2020 r. – grudzień 2021 r.) 

Drodzy Państwo! 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

Rok 2021, podobnie jak i rok 2020, minął pod znakiem pandemii wi-

rusa COVID-19. Różnego rodzaju ograniczenia i zakazy osłabiły inten-

sywność działań naszego Stowarzyszenia. Życie SNPL przeniosło się do 

przestrzeni wirtualnej. Prawie wszystkie posiedzenia Zarządu odbywały 

się zdalnie. Ze względu na pandemię nawet tradycyjne świąteczne zebra-

nie oraz wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu na najlepszą pracę 

kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko poj-

mowanej problematyki Wileńszczyzny odbyło się zdalnie. Musieliśmy 

też przesunąć z maja na październik 2021 r. VIII Międzynarodową Inter-

dyscyplinarną Konferencję Naukową pt. Przesłanki uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środ-

kowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historyczne, prawne, ekono-

miczne, społeczne i kulturowe). Ale nie zważając na te trudności, SNPL 

prowadziło działalność naukową i organizacyjną. 

Zarząd SNPL w okresie sprawozdawczym działał w następującym 

składzie: prof. dr Wojciech Stankiewicz (prezes), dr hab. Alina Grynia 

(zastępca prezesa), doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Renata Karpicz, dr Jan 

Kolenda, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, prof. dr 

Aleksander Waszkiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski. 

I. Działalność organizacyjno-statutowa: 

Skład osobowy SNPL: Na początku 2021 r. mieliśmy 77 członków 

zwyczajnych, czterech członków honorowych, trzech członków 

wspierających, a także czterech członków seniorów. Jednym z podsta-

wowych celów Stowarzyszenia jest przyciągnięcie jak największej liczby 

nowych członków, gdyż każda nowa osoba może wnieść wiele nowego 

i pozytywnego do naszej działalności. Ale niestety, w ciągu 2021 r. skład 

osobowy się nie zwiększył. Mamy nadzieję, że gdy pandemia wygaśnie, 

grono naszych członków wzrośnie. Powinniśmy również utrzymywać 
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łączność z naszymi Rodakami, którzy wyjechali z Litwy i działają nau-

kowo w innych krajach, jak też wznowić kontakty z osobami, które z tych 

czy innych powodów utraciły związek z naszym Stowarzyszeniem. 

Jedną z pierwszych imprez w 2021 r. było tradycyjne świąteczne ze-

branie członków i sympatyków SNPL, które odbyło się 6 stycznia. Była 

to okazja do podsumowania minionego roku i wspólnego omówienia pla-

nów na rok 2021. Niestety, spotkanie odbyło się zdalnie. Na zebraniu 

świątecznym zostały również ogłoszone wyniki trzeciego Konkursu 

SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) 

w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Kon-

kurs ten jest doskonałą okazją do promocji badań prowadzonych przez 

studentów oraz zachętą dla absolwentów uczelni do podjęcia w przyszło-

ści pracy naukowej. Na konkurs zostało nadesłanych 8 prac (4 licencjac-

kie i 4 magisterskie). Pierwszą nagrodę przyznano Justynie Ratkiewicz 

za pracę magisterską pt. Analiza czynników wzrostu gospodarczego i roz-

woju społecznego Litwy w okresie 2008–2017; drugą nagrodę –Lilii Ma-

kowskiej za pracę magisterską pt. Rozwój turystyki wiejskiej w regionie 

trockim; trzecią nagrodę –Nikołajowi Korgolowi-Sowińskiemu za pracę 

licencjacką pt. Obraz pogranicza w książce Mieczysława Jałowieckiego 

„Na skraju imperium i inne wspomnienia”. Fundatorami nagród pienięż-

nych było Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy oraz Instytucja 

Wyższej Użyteczności Publicznej „Universitas Studiorum Polona Vil-

nensis”. Jednocześnie został ogłoszony kolejny Konkurs SNPL na najlep-

szą pracę kwalifikacyjną. Prace należało nadesłać do 25 grudnia 2021 r. 

Do udziału w konkursie zgłoszono 7 prac. 

Nie mniej ważną formą działalności SNPL jest promocja naszego Sto-

warzyszenia. Warto podkreślić, że informacje o SNPL pojawiają się nie 

tylko w mediach litewskich czy też w Polsce. Uczestnicy naszych konfe-

rencji naukowych spoza Litwy niejednokrotnie na łamach czasopism na-

ukowych swoich uczelni publikowali sprawozdania o wileńskich konfe-

rencjach organizowanych przez SNPL. Poza tym w wydawnictwie 

EFPSNT Info Flash regularnie zamieszczane są informacje o działalności 

SNPL. Wspomniane czasopismo jest rozpowszechniane w Niemczech, 

Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie są organizacje inżynieryjne pol-

skiej mniejszości, wchodzące w skład EFPSNT. Kierunkiem promocji 

SNPL jest także aktywne prezentowanie na portalach społecznościowych 

naszych działań i osiągnięć oraz stała aktualizacja informacji o nim. 
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Wielu naszych członków wielokrotnie uczestniczyło w programach ra-

diowych i telewizyjnych, udzielało wywiadów dla innych elektronicz-

nych mediów wileńskich, prezentując nie tylko te lub inne aspekty dzia-

łalności, lecz także wypowiadając się jako eksperci w swojej dziedzinie. 

Na przykład dr Katarzyna Bogdziewicz, Bogusław Grużewski oraz 

dr hab. Jarosław Wołkonowski są częstymi gośćmi radia Znad Wilii (i nie 

tylko) jako prawnicy, ekonomiści, socjolodzy i politolodzy. Dr hab. Elż-

bieta Kuzborska-Pacha wzięła udział w audycji radia litewskiego na te-

mat projektu ustawy o mniejszościach narodowych. Dr Barbara Dwile-

wicz na łamach dziennika „Kurier Wileński” prowadzi stałą rubrykę 

„Spotkanie z językiem”. Historyk dr Tomasz Bożerocki jest autorem 

wielu nowych programów o tematyce historycznej. Dr Tomasz Snarski 

wygłosił wykład poświęcony Czesławowi Miłoszowi jako prawnikowi 

podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj na Wilią”. Wy-

kład był poświęcony 110. rocznicy urodzin noblisty. Dr hab. Jarosław 

Wołkonowski jako członek Zarządu SNPL wygłosił dwie prelekcje 

(17 listopada i 13 grudnia 2021 roku) w Solecznikach i Ejszyszkach na 

temat „Powstanie i szlak bojowy Armii Władysława Andersa – losy kre-

sowych żołnierzy tej formacji”, nawiązując do wystawy organizowanej 

przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych „O kresowych malarzach 

Armii Władysława Andersa”. W dn. 24 listopada dr hab. Jarosław Woł-

konowski wziął udział w konferencji międzynarodowej Od rewolucji do 

pierestrojki. Transformacje Wschodniej Europy w ostatnim stuleciu (In-

stytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego), gdzie wygłosił referat 

pt. Nowe życie społeczności żydowskiej na Litwie po II wojnie światowej. 

Dr hab. Jarosław Wołkonowski w dn. 4 grudnia 2021 roku, na zaprosze-

nie Królewskiego Związku Szlachty Litewskiej (lit. Lietuvos bajorų ka-

rališkoji sąjunga), wystąpił na cyklicznej konferencji naukowej LDK – 

visi keliai veda į Vilnių! (pol. WKL – wszystkie drogi prowadzą do 

Wilna!), która się odbyła w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, i wy-

głosił referat pt. Tradycje walk wileńskich Polaków. Wcześniej, 30 paź-

dziernika, dr hab. Jarosław Wołkonowski wziął udział jako narrator w 

filmie autorstwa Piotra Zychowicza pt. Wilno ’44. Operacja „Ostra 

Brama”1. 

Od 2014 r. SNPL jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT). Dr Jan Kolenda oraz 

 
1 Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=H-mLdCarDMg 

https://www.youtube.com/watch?v=H-mLdCarDMg
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prof. dr Wojciech Stankiewicz co roku biorą udział w wideozebraniach 

EFPSNT. W listopadzie 2021 r. dr Jan Kolenda, jako pełnomocny przed-

stawiciel SNPL, uczestniczył w walnym zebraniu EFPSNT, które, nie-

stety, odbyło się zdalnie. 

W związku z represjami i szykanami obecnych władz Białorusi stoso-

wanymi ostatnio wobec przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi 

w dn. 31 marca 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia Naukowców Polaków Li-

twy wyraził stanowczy protest w przyjętym w tym celu oświadczeniu. 

Tekst oświadczenia został opublikowany w prasie. 

Zarząd SNPL wspiera także kampanię społeczną „Mam prawo do po-

prawnej pisowni swego imienia i nazwiska”, prowadzonej przez Europej-

ską Fundację Praw Człowieka. W ramach tej akcji członkowie SNPL dr 

hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn i dr hab. Jarosław Wołkonowski zło-

żyli dokumenty do sądu na Litwie. 

Walne zebranie i posiedzenia Zarządu SNPL. Za okres od stycznia 

do grudnia 2021 r. przeprowadziliśmy 11 posiedzeń Zarządu (na stronie 

internetowej Stowarzyszenia są zamieszczone protokoły tych posiedzeń). 

Ważnym kierunkiem działalności Zarządu jest nagłaśnianie naszej 

działalności, m.in. poprzez aktualizację strony internetowej SNPL2, 

którą na bieżąco prowadzi doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. Na stronie in-

ternetowej SNPL zamieszczamy podstawowe dokumenty (plany, harmo-

nogramy, apele, informacje, protokoły walnych zebrań i posiedzeń Za-

rządu etc.). 

Praca organizacyjna to nie tylko posiedzenia Zarządu SNPL, ale też 

spotkania w mniejszych grupach, które dotyczyły różnorodnych spraw 

(organizacja konferencji, konkursów, innych imprez). Wiele spraw orga-

nizacyjnych było realizowanych z wykorzystaniem współczesnych środ-

ków telekomunikacyjnych, w tym też posiedzenia Zarządu odbywały się 

w trybie zdalnym.  

II. Działalność naukowa: 

Wśród podstawowych kierunków działalności na płaszczyźnie nauko-

wej możemy wyróżnić następujące imprezy:  

W czerwcu 2021 r. odbyła się XXV Międzynarodowa Wielodyscypli-

narna Konferencja Naukowa Nauka a jakość życia połączona z sympo-

zjum. SNPL wspierało jej organizację, a kilku członków Stowarzyszenia 

 
2 www.snpl.lt  

http://www.snpl.lt/
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uczestniczyło w obradach z referatami. Było to poniekąd jubileuszowe 

wydarzenie integrujące przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 

podobnie jak pierwsze z tej serii, odbyło się ono z inicjatywy intelektua-

listów polskich na Litwie. Wielodyscyplinarna konferencja została po-

myślana po to, by łączyć światy sztuk pięknych, nauk humanistycznych 

i nauk ścisłych w celach rozpoznania najbardziej istotnych problemów 

i najlepszych rozwiązań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia fizycznego 

i duchowego narodu. Zadaniem sympozjum było skupienie się na reali-

zacji tychże celów w wybranym regionie – na Wileńszczyźnie. Szczegó-

łowe sprawozdanie z konferencji zostanie przedstawione na łamach na-

szego „Rocznika”. 

Znaczącym wydarzeniem naukowym dla SNPL, i nie tylko, była VIII 

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Prze-

słanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze 

losy narodów Europy Środkowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, hi-

storyczne, prawne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe), która odbyła się 

w dn. 15–17 października 2021 r. Do przygotowania konferencji został 

powołany komitet organizacyjny z członków SNPL w następującym skła-

dzie: przewodniczący dr hab. Jarosław Wołkonowski oraz członkowie: 

doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Renata Karpicz, Jan 

Kolendo, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, 

prof. dr Aleksander Waszkiewicz. Powołano też sekretariat konferencji 

w składzie: dr hab. Jarosław Wołkonowski, dr hab. Alina Grynia (wice-

prezes SNPL), dr Justyna Łuczyńska (skarbnik SNPL). Na konferencji po 

raz pierwszy zorganizowano panel dyskusyjny z udziałem naukowców 

z Białorusi (dr Vadzim Anipiarkou), Litwy (doc. dr Eligijus Raila), Polski 

(dr hab. Piotr Ugniewski) i Ukrainy (dr hab. Natalia Starczenko), którego 

moderatorem był dr hab. Jarosław Wołkonowski. Wygłoszono 39 refera-

tów (z ponad 25 uczelni i ośrodków badawczych) w sześciu sekcjach. 

Pomimo niesprzyjającej sytuacji pandemicznej, 27 referatów zostało wy-

głoszonych w trybie kontaktowym, zaś pozostałych 12 – w trybie zdal-

nym. Zarówno podczas panelu dyskusyjnego, jak i w ramach poszczegól-

nych sekcji, toczyła się treściwa i głęboka dyskusja naukowa. W dn. 17 

października odbyło się podsumowanie konferencji i spotkanie z posłem 

na Sejm RL Emanuelisem Zingerisem, założycielem sejmowej Grupy 

3 Maja. Na zakończenie konferencji odbyła się wycieczka pt. Śladami 

uczestników Konstytucji 3 Maja, podczas której otwarto nowy szlak tu-
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rystyczny do miejsc na Litwie związanych z Konstytucją 3 Maja. Zwie-

dzono Kowno i Poniemunie, gdzie w odbudowanym Zamku Giełgudów, 

będącym w tym regionie ośrodkiem wspierania Konstytucji 3 Maja, za-

poznano się z dziedzictwem tego rodu i biografią jego założyciela Anto-

niego Giełguda. Warto również odnotować, że na konferencji został wy-

stosowany Apel (podpisany przez 18 uczestników konferencji) do Mini-

stra Edukacji i Nauki Polski prof. hab. Przemysława Czarnka o poszerze-

nie podstawy programowej nauczania historii w Polsce (zarówno dla 

szkół podstawowych, jak i średnich) dotyczącej problematyki Konstytu-

cji 3 Maja o kwestie związane z Zaręczeniem Wzajemnym Obojga Naro-

dów. Powyższy dokument został przychylnie przyjęty przez MEN, w od-

powiedzi skierowanej do SNPL podano, że „w zaproponowanych właśnie 

przez Ministra Edukacji i Nauki zmianach w podstawie programowej hi-

storii dla szkół ponadpodstawowych, Konstytucja 3 Maja jest ujęta w po-

wiązaniu z Zaręczeniem Wzajemnym Obojga Narodów”. 

Wydanie „Rocznika SNPL” 2020 (tom 20). Każdy „Rocznik SNPL” 

jest znaczącym wydarzeniem naukowym dla Stowarzyszenia. Od 2014 r. 

podczas każdego tradycyjnego świątecznego zebrania SNPL 6 stycznia, 

mieliśmy nowy tom „Rocznika”. Tak się też stało w styczniu 2021 roku. 

Pomimo ograniczeń z powodu pandemii COVID-19 ukazał się kolejny, 

ale wyjątkowy – jubileuszowy tom 20. „Rocznika SNPL”. Zawierał on 

materiały przygotowane na VII Międzynarodową Interdyscyplinarną 

Konferencję Naukową pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla 

Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe). 

Konferencja z przyczyn pandemicznych się nie odbyła, jednak autorzy 

zdecydowali opublikować swe artykuły na łamach „Rocznika”. Wśród 

prezentowanych publikacji naukowych są zarówno analityczne teksty do-

tyczące spraw geopolitycznych w Europie, z dużym naciskiem na kwestie 

mniejszości narodowych, jak też artykuły poświęcone określonym posta-

ciom, które pozostawiły trwały ślad w historii Polski, Litwy i innych kra-

jów, czy też roli wychowania patriotycznego. Tradycyjnie „Rocznik” za-

wiera także materiały o działalności Stowarzyszenia. 

Wydanie „Rocznika SNPL” 2021 (tom 21). W tym roku z powodu 

przesunięcia VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Nau-

kowej pt. Geopolityczne i społeczno-ekonomiczne przesłanki uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy 

Środkowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historyczne, prawne, spo-
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łeczne i kulturowe) na koniec października nie zdążyliśmy wydać kolej-

nego numeru „Rocznika”, gdyż podstawowym źródłem artykułów na-

szego pisma są referaty konferencyjne. Niemniej jednak mamy nadzieję, 

że do końca stycznia bieżącego roku tom 21 „Rocznika” ukaże się w wer-

sji papierowej. Warto podkreślić, że w tym roku prace konferencyjne 

będą opublikowane w dwóch monografiach zbiorowych: w Wydawnic-

twie Sejmowym RP oraz w „Roczniku SNPL”. Z tego powodu w tym 

roku wyjątkowo „Rocznik SNPL” ukaże się w dwóch tomach – 21A 

i 21B. Pierwszy tom jako monografia pokonferencyjna, wydana zostanie 

wspólnie przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy i wydawnic-

two Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, w drugim tomie (wydanym 

wyłącznie przez SNPL) będą publikowane różne artykuły naukowe 

(w tym kilka prac powiązanych z konferencją), recenzje naukowe oraz 

kronika SNPL. Pierwsze dwie monografie zbiorowe zostaną wydane 

przez wydawnictwa z listy MEN, zamieszczone w nich artykuły będą 

punktowane. Redaktorem naukowym monografii zbiorowej wydanej 

przez Wydawnictwo Sejmowe RP będzie dr hab. Jarosław Wołkonowski, 

natomiast redaktorami naukowymi monografia pokonferencyjnej (tomu 

21A „Rocznika SNPL”) są dr hab. Henryka Ilgiewicz i prof. dr Henryk 

Malewski. 

Wydanie każdego tomu „Rocznika SNPL” to ogromny nakład pracy 

redaktorów naukowych oraz członków Kolegium Redakcyjnego, za co 

im się należy szczególne podziękowanie. Są to: prof. dr Wojciech Stan-

kiewicz (Prezes Rady Naukowej „Rocznika SNPL”), dr Mirosław Szej-

bak (redaktor naczelny), doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedo-

rowicz, dr Jan Kolenda, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. Nieocenioną po-

mocą służą również redaktorzy tekstów w języku litewskim (dr Monika 

Haber (Bogdziewicz)) i angielskim (dr Monika Pokorska-Iwaniuk). 

Warto zaznaczyć także indywidualne prace naukowe niektórych 

członków naszego Stowarzyszenia. Jako przykład można podać wydanie 

internetowe książki Ireny Fedorowicz i Teresy Daleckiej pt. Wilno lite-

rackie w latach 1905–1939. Skrypt dla studentów I stopnia kierunków 

humanistycznych oraz programu wymiany międzynarodowej Erasmus 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego, 2021) oraz opracowanie po-

pularnonaukowe dr Walentyny Krupowies pt. Wizerunki kobiet w kultu-

rze ludowej. Figury odmienności, wydaną w 2021 r. przez Instytut Kul-

tury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego przy 

wsparciu SNPL. Dr W. Krupowies była też współorganizatorką (wraz 
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z Muzeum Ks. Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole) wystawy ry-

sunków dzieci w wieku szkolnym pod tym samym tytułem, która odbyła 

się w Centrum Kultury w Mejszagole. W 2021 roku ukazała się również 

nowa interdyscyplinarna książka pt. Kościół katolicki wobec kary śmierci 

(wydana w Bibliotece „Więzi”), której autorem jest członek Stowarzy-

szenia dr Tomasz Snarski. Warta odnotowania jest również publikacja 

autorstwa dr hab. Wiesławy Osińskiej pt. Mapy nauki. Badania, potencjał 

oraz wyzwania w przykładach (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, 2021). 

III. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna  

i promująca naukę: 

Na początku 2021 r. ogłosiliśmy trzecią edycję Konkursu na najlepszą 

pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką), którą sfinalizujemy 

w końcu roku. Nagrodzenie zwycięzców konkursu odbędzie się podczas 

walnego zebrania. 

Realizując cele działalności kulturalno-oświatowej oraz dążąc do 

integracji członków Stowarzyszenia przeprowadziliśmy tradycyjną akcję 

„Znicz”. W Dzień Zaduszny zapaliliśmy znicze na grobach profesorów 

Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu Stefana Batorego oraz wybit-

nych inżynierów wileńskich. Składaliśmy kwiaty na cmentarzu Na Ros-

sie w dniach 3 maja i 11 listopada. Przedstawiciele SNPL uczestniczyli 

w spotkaniach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i sto-

warzyszenia polskie na Litwie. 

Z przyjemnością także odebraliśmy informację, że w czerwcu br. czło-

nek naszego Stowarzyszenia dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela objęła 

obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie. 

IV. Współpraca krajowa i międzynarodowa: 

Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną 

z ważnych form działalności Stowarzyszenia. Mamy dobre kontakty 

z Ambasadą RP na Litwie. Otrzymaliśmy znaczące wsparcie Ambasady 

podczas organizowania VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Kon-

ferencji Naukowej. Obrady w pierwszym dniu konferencji (15 paździer-

nika 2021 r.) odbyły się w siedzibie Ambasady. Na zaproszenie Amba-

sady RP w Wilnie zarys wydarzeń historycznych związanych z uchwale-

niem Konstytucji 3 Maja przedstawił prof. Richard Butterwick z Wielkiej 
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Brytanii. Polska placówka dyplomatyczna sfinansowała także tłumacze-

nie symultaniczne obrad konferencji na język litewski i polski, koszty 

wyżywienia uczestników konferencji w pierwszym dniu obrad oraz 

wsparła merytorycznie i organizacyjnie publikację części referatów kon-

ferencji w Wydawnictwie Sejmowym RP. 

Od lat bardzo dobrze układają się nasze kontakty z Departamentem 

ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL. Otrzymujemy od niego 

wsparcie na organizowane przez nas konferencje. W 2021 roku również 

otrzymaliśmy wsparcie Departamentu w wysokości 2000 Euro na prze-

prowadzenie VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Na-

ukowej. 

Mamy dobre merytoryczne kontakty z Europejską Federacją Polonij-

nych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, a z szeregiem jej przedsta-

wicieli zostały nawiązane bezpośrednie kontakty przyjacielskie. Bie-

rzemy udział we wspólnych imprezach Federacji, stale zamieszczamy 

w jej wydawnictwie Flash Info informacje o działalności SNPL. 

Planujemy zaktywizować współpracę z Filią UwB w Wilnie. Absol-

wenci Filii UwB biorą aktywny udział w organizowanym przez SNPL 

Konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. 

V. Informacja o stanie majątkowym i finansowym zostanie 

przedstawiona w sprawozdaniach skarbnika SNPL  

i Komisji Rewizyjnej: 

Oceniając jednym zdaniem sprawy finansowe Stowarzyszenia, można 

stwierdzić, że działalność SNPL odbywała się zgodnie z aktualnym usta-

wodawstwem, a wydatki nie przekraczały otrzymanych z różnych źródeł 

wpłat. Sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej są samo-

dzielnymi dokumentami uzupełniającymi sprawozdanie Zarządu SNPL. 

VI. Nasze sztandarowe inicjatywy na następny rok kadencji: 

• Opracowanie strategii działalności na bieżącą kadencję i planu na 

następny rok kalendarzowy; 

• Zebrania SNPL: świąteczne zebranie w styczniu 2022 r.; sprawoz-

dawcze zebranie Stowarzyszenia w 2022 r.; 
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• IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

w październiku 2022 r. pod roboczym tytułem: Poznanie i upo-

wszechnianie historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńsz-

czyzny drogą do zachowania tożsamości narodowej; 

• XXVI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

USPV Nauka a jakość życia, której współorganizatorem jest SNPL 

(czerwiec 2022 r.); 

• Opracowanie materiałów i wydanie tomu 22 „Rocznika SNPL”; 

• Opublikowanie materiałów konferencyjnych VIII Międzynarodo-

wej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Geopolityczne 

i społeczno-ekonomiczne przesłanki uchwalenia Konstytucji 

3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy Środ-

kowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historyczne, prawne, 

społeczne i kulturowe) w Wydawnictwie Sejmowym RP;  

• Ważną częścią działalności organizacyjno-statutowej Zarządu bę-

dzie przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych 

o działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły do Registrų centras 

oraz Urzędu Skarbowego (w języku litewskim); 

• Przeprowadzenie kolejnego Konkursu na najlepszą pracę kwa-

lifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. 

 

 

Prof. dr Wojciech Stankiewicz 

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

 

 

 


